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که  یکایک اعضای خانواده ام 
کردند و آینۀ رفتارم بودند. بی پروا نقدم 
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سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هم با رویکرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرسـتان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پیـــش برویـــم. »مهرســــتان« فقـــط مخفـــف »محصـــوالت هنری رســـانه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده.  به 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.

7



پیشکشی برای تو 

که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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کـــه در مثنوی معنوی آمده اســـت، از  کبـــودی زدن آن مدعی دالوری  داســـتان 
کی رفت  جهاتی آموزنده است. مردی برای نشان دادن شجاعت خود، نزد دال
کند. با اولین نیش های  و از او خواســـت نقش شـــیری را بر شـــانه اش خال کوبی 
که در شـــانه اش فرورفت، آن مدعی، بی تاب شد و پرسید خال کوبی از  ســـوزن 
ک  کرده است. مرد به دال گفت از ُدم شیر شروع  ک  کجا آغاز شـــده اســـت. دال
کند. باقی داســـتان را  گفـــت از خیر دم بگذرد و شـــیری بـــدون دم برایش نقش 
ک به تنگ آمد و سوزن    ها را بر زمین ریخت  شـــنیده ایم و می دانیم عاقبت، دال

گفت: و با خشم 
کــــه دیــــد؟ ــم  ــکــ بـــــــــی  دّم و ســــر و اشــ ــر  ــیـ شـ

ــد1 ــریـ ــافـ ــری خــــــدا خــــــود نـ ــ ــی ــن شــ ــیـ ــنـ ــن چـ ایـ

گاه با  مواجهه با انتقاد نیز بیشـــتر این گونه اســـت: به اســـتقبال انتقاد می رویم و 
گزندگی نیش انتقاد را می چشیم، از آن  اصرار، خواســـتار آن می شـــویم؛ اما چون 
گون می زنیم  می گریزیم. برای آنکه گریز خود را بپوشانیم، بر آن برچسب های گونا

1. جالل الدین محمد بلخی، مثنوی، به تصحیح محمد استعالمی، دفتر اول، ص144.
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و آن را انتقام، نه انتقاد و عقده گشایی و تهمت و حق کشی نام می نهیم.
که باید جایگاه امن و آرامش باشـــد، متأســـفانه این گونه  در نهاد خانواده هم 
که  نگاِه به انتقاد دیده می شـــود. چه بســـیار همســـران و پدرمادرها و فرزندانی 
ابتدا خود را مشتاق نقد و انتقادپذیر نشان می دهند؛ اما در هنگامۀ عمل، تاب 
که  گرفتن را ندارنـــد. انتقادی  و تحمل شـــنیدن انتقـــاد یا در معرض انتقاد قـــرار 
می تواند جهشـــی به سوی بهترشدن باشـــد، با مواجهۀ بد با آن، تلخ  کامی به بار 
گاه ترجیح می دهیم هرگز خواستار انتقاد نشویم و خویشتن  می آورد. از آن فراتر، 
کار نیز شدنی نیست. ممکن است چنان  را در معرض خطر قرار ندهیم؛ اما این 
خوددار باشیم که هرگز از کسی انتقاد نکنیم. باز، هیچ تضمینی نیست که دیگران 
نیز در قبال ما خودداری کنند و دست به انتقاد نزنند. اغلب، در خانواده ها افراد 
گیرند. باید  که در معرض نقد و انتقاد قرار  خطا می کنند؛ ازاین رو طبیعی اســـت 
گر اندیشـــۀ ما به  نگاهمان به انتقاد و انتقادکردن و انتقادپذیری  را تغییر دهیم. ا
گاه  کند، نه از نقدشـــدن فرار می کنیم و نه از نقدکردن.  این مقولۀ باارزش تغییر 
که  گریخت: مرگ و انتقاد. آن وقت اســـت  گفته اند از دو چیز نمی تـــوان  به طنـــز 
که در  انتقاد را به مثابه ارزشی برای شکوفایی خود و دیگران، به ویژه خانواده ای 

آن هستیم، به شمار می آوریم.
کارکرد انتقاد و جایگاه آن است.  یکی از مسائل حل نشدۀ جامعه ما، مفهوم و 
نوشـــته های درخور توجهی دربارۀ انتقاد نوشـــته شده اســـت و در آن ها افراد به 
انتقادکردن دعوت شـــده اند؛ اما اغلب،  این دعوت همراه با قیدهایی اســـت 
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گفته می شـــود انتقاد باید هدف دار،  که عماًل اصل انتقاد را ناممکن می ســـازد. 
ســـازنده، دوســـتانه و به منظور رشد و شـــکوفایی باشـــد و از انتقادهای ویرانگر، 
نابجا، تضعیف کننده، مغرضانه و دشمن شـــادکن باید پرهیز شود. با  این  حال، 
معیار مشـــخصی بـــرای تعییـــن انتقادهای ســـازنده از ویرانگـــر و نیز دوســـتانه از 
کدام معیار،  گفته نمی شود. معلوم نیست مرز میان این دو چیست و  مغرضانه 

گونه انتقاد را از یکدیگر جدا می سازد. این دو 
این ابهام باعث شـــده اســـت هرکس، هرگونـــه و هرگاه بخواهـــد، انتقادی را 
کند یا نادیده بگیرد: کند و با این برداشت، آن را رد  نادرست و مغرضانه قلمداد 
کردم، تازه دارم پیشرفت می کنم،  فتی 

ْ
کل خانم خانواده: ... بیست سال 

حاال می خواهی ایراد بگیری!
کلمۀ دیگر هـــم نمی خواهم ازت  مـــرد خانواده: خانم دســـت بردار! یک 

بشنوم؛ فقط ایراد می گیری!
. ...

در نتیجۀ این گونه نگاه نادرست به بحث انتقاد، جامعۀ ما، به ویژه خانواده ها، 
که در روایات دینی همچون ارمغان اســـت، محروم  مانده اند.  از بـــرکات انتقاد 
از طرفـــی هـــم تیرهای اتهام متوجه منتقدان شـــده اســـت؛ حـــال آنکه فرهنگ 
کرده و آنان را به اهمیت  اسالمی، مسلمانان را به درک و پذیرش انتقاد دعوت 
خودکاوی و اصالح خویش متوجه ســـاخته اســـت. این توجه در قالب روایات 
مربوط به نصیحت پذیری )قبول  النصیحة(، خودپایی، خویشتن نگری، مراقبه 

گرفته است.  و محاسبۀ نفس )محاسبة  النفس( شکل 
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گســـترش فرهنگ انتقاد و انتقادپذیری، بســـتر هم بســـتگی اجتماعی را پدید 
می آورد؛ زیرا الزمۀ هم بستگی و سازگاری اجتماعی، صداقت و صراحت و حس 
مسئولیت متقابل است و همۀ این ها از نتایج انتقادند. زندگی اجتماعی بدون 
انتقاد، ناممکن است و ما همواره در حال انتقادکردن از دیگران یا انتقادشنیدن 
کسی انتقاد نکنیم، هیچ تضمینی  گر هم تصمیم بگیریم دیگر از  از آنان هستیم. ا
گســـترش این  وجـــود ندارد دیگران از ما انتقاد نکنند. پس باید بکوشـــیم زمینۀ 
مقوله در جامعه، به  ویژه در خانواده ها پدید آید تا از نتایج ارجمند آن بهره بریم.
که به شکلی مستمر، به انتقاد و ابعاد آن می اندیشم و  بیش از دو دهه است 
کتاب است و   نقد 

ً
گاه مشخصا کرده ام. این آثار  در این زمینه هم آثاری منتشـــر 

گاه مســـائل فرانقد. با این پیشـــینه، نوشتۀ حاضر را با  گاه بحث در اصول نقد و 
کمترین اصطالحات فنی و موضوعات نظری، یا به صورت اشاره به کارهای تازۀ 
کتاب،  خویش در این زمینه و به شکلی عمومی عرضه می کنم. بنابراین، در این 
گاه به زبانی دیگر بازگو می شود. با این نگاه، نوشتۀ پیش رو، بر  تأمالت پیشینم 

گرفته است: اساس طرح این پرسش ها و پاسخ به آن ها شکل 
انتقاد چیست؟  
انتقاد چه نسبتی با عیب جویی دارد؟  
کارکرد انتقاد چیست؟  
چرا از انتقاد می ترسیم؟  
چگونه با انتقاد روبه رو می شویم؟  
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آیا انتقاد باید وارد باشد؟  
آیا انتقاد باید سازنده باشد؟  
آیا انتقاد باید مؤدبانه باشد؟  
موانع انتقادپذیری چیست؟  
خودانتقادی چیست و به چه کار می آید؟  
اصول انتقاد از خود چیست؟  
کنیم؟   چگونه از دیگران انتقاد 

سیدحسن اسالمی اردکانی

1. شمس الدین محمد حافظ، حافظ به سعی سایه، ص301.

کردند،  که فرصت نشـــر این اثـــر را فراهم  گرداننـــدگان مجموعۀ مهرســـتان  از 
کمی متحول  سپاســـگزارم. امیدوارم این نوشـــته بتواند ادبیات نظری انتقـــاد را 
گستردن فضای انتقاد  کرده و بر غنای معرفتی این عرصه بیفزاید. همچنین، به 
و انتقادپذیـــری، به خصـــوص در خانواده ها یاری رســـاند. از جناب آقای مجید 
که بـــا خواندن دقیق این متـــن و افزودن مثال هـــا و نکته هایی  فضل اللهـــی نیز 
که قبول افتد و چه  کردند، تشکر می کنم. »تا  سودمند، این نوشته را ملموس تر 

در نظر آید.« 1
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دریچه ای به مباحث فصل

انتقاد چیست؟  
نگاه بد به انتقاد چه پیامدهایی دارد؟  
در نگاه عمومی جامعه، انتقاد به چه صورت تعبیر می شود؟  
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ُرنـــه1 دکارت )1596 تـــا1650(، پدر فلســـفۀ جدید غرب، در آغاز رســـالۀ ماندگار 
خویـــش با عنوان گفتـــار در روش راه بردن عقل می نویســـد: »میان مردم عقل از 
هرچیز بهتر تقسیم شده است؛ چه هرکس بهرۀ خود را از آن، چنان تمام می داند 
که در هرچیز بســـیار دیرپســـندند، از عقل، بیش از آنچه دارند، آرزو  که مردمانی 
که این حالت در برخی خانواده ها هم  نمی کنند.«2 نکتۀ درخور توجه این است 
مشاهده می شود. اعضای چنین خانواده هایی خودشان را عقِل کل می دانند و 
در هر مسئله ای اظهارنظر می کنند و باالتر اینکه، هیچ یک حاضر نیستند از حرف 
که   چنان ریشـــه دار است 

ً
کوتاه بیایند! این حالت روانی در انســـان ظاهرا خود، 

نه تنها عقل خود را در حد کمال می بیند، بلکه آنچه را به او متعلق است، بهترین 
و در اوج جمال می پندارد.

کـــه هریک از افراد آن خود را عاقل تـــر از دیگری می داند، در حل  خانـــواده ای 

1. در فارسی به غلط »ِرنه« تلفظ می شود.
گفتار دکارت فیلسوف  2. محمدعلی فروغی، سیر حکمت در اروپا از زمان باستان تا مأئة هفدهم مذیل به ترجمۀ 
کمی تغییر و  فرانسوی، ج1، ص213. این عبارت در نشر جدید و مستقل رسالۀ »گفتار در روش راه بردن عقل« با 
که جای چون وچرا دارد. در اینجا به جای »چه«، »زیرا« نشسته است و  ویرایش زبانی و ساختاری منتشر شده است 
متن، امروزی شده است. )رنه دکارت، گفتار در روش راه بردن عقل، ترجمۀ محمدعلی فروغی، ص1(. برای توضیح 
این مطلب و دیدن نمونه ای از انتقاد فنی،  نک: سیدحسن اسالمی، »آیا ویرایش زبانی و ساختاری آثار دیگران مجاز 

است؟« روزنامۀ اعتماد، یکشنبه، چهارم شهریور1397، ص14.
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که به راحتی با دســـت باز  گره ای را  مســـئله یا مســـئله های خود موفق نیســـت و 
که هریک از آن  ها  کالفی سردرگم تبدیل می کند. علتش این است  می شود، به 
کامل دانســـته و به جای هم فکری، جمال عقلشـــان را به نمایش  عقـــل خود را 
می گذارند. ســـعدی بر این نکته چنین رندانه اشـــاره می کند: »همه کس را عقل 
کمال نماید و فرزند خود به جمال.«1 او پس از نقل داستانی برای تأیید  خود به 

نظر خود نتیجه می گیرد:
گردد گر از بسیط زمین، عقل منعدم 

کـــه نــادانــم گــمــان نــبــرد هــیــچ کــس  ــود  بـــه خــ

شـــاعری دیگر نیز با دیدن این حالت در انســـان ها سرگشته وار چنین می سراید: 
کاش می  دانستم پس چه کسی بی خرد  »هرکس خویشتن را خردمند می  داند. 

است.«2
که به  هر حال، هرکس از عقل بهره ای دارد و اثبات  حقیقت جز این نیســـت 
کمی دقت در اعضای خانوادۀ خود،  این مطلب خیلی ساده است. هرکس با 
اعتراف می کند در بســـیاری از مسئله ها، فردی از اعضای خانواده چنان نظری 
که شـــاید هیچ وقت به عقل بزرگ  تر از او در خانواده نرسیده است. خیلی  داده 
که نگرش ما دربارۀ ســـطح عقل خودمان و دیگر اعضای خانواده و  مهم اســـت 
کسی خود را نسبت به  که  حتی اطرافیانمان چگونه باشـــد. خطر زمانی اســـت 

دیگر اعضای خانواده یا دیگر افراد جامعه عاقل  تر بداند!

1. سعدی، گلستان، به تصحیح غالمحسین یوسفی، ص175.
کل امریء فی نفسه عاقل              یا لیت شعری فمن الجاهل؟     .2
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گرایش روانی و ایســـتار )باور( روحـــی، تکلیف ما را در برابر انتقاد روشـــن  ایـــن 
 خود را خردمند و رفتار خویش را سنجیده می دانیم، به 

ً
که غالبا می کند. از آنجا 

انتقاد نیازی نمی بینم و آن را توهین به خود می شماریم.
که کم وزیاد در خانواده ها شنیده می شود: جمله  هایی 

که از من ایراد می گیری ها! آقای خانواده: دفعۀ آخرت باشد 
کت شو! پسر بزرگ خانواده: از من داری عیب می گیری؟ سا

دختر خانواده: دیگر نمی خواهم ادامه بدهی! هنوز دیپلمت را نگرفتی، 
برای من اظهارنظر می کنی؟

و... .

گـــر انتقـــادات دیگـــران از خـــود را  اغلـــب، خاطـــرۀ خوشـــی از انتقـــاد نداریـــم. ا
کنیم و حتی حق را به آنان بدهیم، باز در نهان خانۀ دل، احساس  سبک سنگین 
ناخوشـــایندی داریم و حس می کنیـــم بر اثر این انتقـــادات، غرورمان جریحه دار 

شده و تیغی در قلبمان خلیده است.
مادر خانواده در گفت وگو با زن همسایه: عالیه خانم، خدا خیرت بدهد! 

چه خوب شد تذکر دادی؟
مـــادر خانواده پس از رفتن از پیش زن همســـایه: برو بابا! خودش هزار تا 

مشکل دارد، به من تذکر می دهد!

گـــر نـــگاه ما به انتقاد، نگاه بدی باشـــد، انتقاد دیگران را، چه شـــیرین باشـــد یا  ا
نباشد، تلخ می دانیم و از انتقادکننده می رنجیم. سقراط نیز به علت همین نگرش 
که به جامعه و معاصران خود داشـــت، اغلـــب، مایۀ رنجش دیگران  انتقـــادی 
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که آنان حس می کردند تحقیر شده اند و از نیش فیلسوفانۀ او  می شد؛ تا جایی 
ک تر از نیش افعی بوده، به گفتۀ آلکبیادس،  رهایی ندارند. اما این نیش که دردنا

شخص را به تأمل و رفتار درست برمی  انگیخته است.1 
خانواده هـــای رو به پیشـــرفت، از تذکردادن و به عبارت  بهتـــر، انتقاد دیگر   

که به نحوی بـــا آن ها مرتبط اند  افـــراد خانـــواده و حتی دیگر اعضـــای جامعه 
رنجیده خاطر نمی شـــوند. آن ها حتی بســـیار خوش حال هم می شـــوند و با 
انتقاد، سبب رشد همه جانبۀ افراد و در واقع خانواده می  شود..آغوش باز از آن انتقاد اســـتقبال می کنند. آنـــان می دانند این نوع مواجهه با 
نکتۀ بســـیار مهـــم و درخور توجه، دقـــت در مرز بین »انتقـــاد« و »عیب جویی« 
کنند مبادا از رعایت  است. بجاست افراد چه در خانواده و چه در جامعه دقت 
این مرز غافل شوند. حافظ نیز بر همین اساس، ما را از عیب بینی و خرده گیری 

که نشانۀ بی هنری است، پرهیز می دهد و می گوید:
گــنــاه ــیــن، نـــه نـــقـــِص  ــب کـــمـــال ســــّر مــحــبــت ب

کند2 کــه هــرکــه بــی هــنــر افــتــد، نــظــر بــه عــیــب 

 می بینیم انتقـــاد به معنای خرده گیری و دیدن 
ً
گر واژه نامه ها را بگشـــاییم، غالبا ا

کاســـتی ها تعریف شـــده اســـت. برای مثـــال، دهخـــدا انتقادکـــردن را به معنای 
کنـــار این تعریف، از »به  گزینی«  عیب گرفتـــن در نظر می گیرد. البته فرهنگ ها در 
گاه به معنای »بهین چیزی را برگزیدن« تعریف می کنند.  نیز نام می برند و انتقاد را 

کاویانی، ج1، ص472. 1. نک: افالطون، مهمانی، در دورۀ آثار افالطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی و رضا 
2. شمس الدین محمد حافظ، حافظ به سعی سایه، ص181.


